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FÖRORD

2016 var på många sätt ett spännande år för Sveriges universitetslärare och forskare. 
Redan i den inledande meningen finns en historisk händelse, nämligen att SULF under 
2016 fick ett nytt namn! Vi heter numera Sveriges universitetslärare och forskare. Det blev 
resultatet när SULF:s kongressombud samlades till en elektronisk extrakongress i slutet 
av maj 2016. SULF, nu ännu tydligare uttytt som Sveriges universitetslärare och forskare.   
Skälet till ändringen är bland annat att tydligare välkomna och synliggöra doktorander 
och forskare som medlemmar i SULF. Inom områdena naturvetenskap, medicin och 
teknik, där undervisningen ofta endast är en mindre del av verksamheten, identifierar sig 
många mer som forskare än som lärare.  Genom ett namn som lyfter fram såväl lärare som 
forskare är jag övertygad om att fler ska känna sig välkomna i förbundet. 

En fråga som är viktig för hela akademin, såväl för doktorander, universitetslärare som för 
forskare, är en mer jämställd högskola. SULF gör alltid en jämställdhetskonsekvensanalys 
när vi lägger förslag för att se till att frågan aldrig glöms bort. Det behövs. Idag är 26 pro-
cent av Sveriges professorer kvinnor och ökningstakten har stannat av. En tredjedel av den 
seniora undervisande och forskande personalen – en högre andel kvinnor än män – är tids-
begränsat anställda. Fler kvinnor än män lämnar akademin på grund av dålig arbetsmiljö. 
En jämställd högskola är inte bara en arbetsmiljöfråga, det är också en kvalitetsfråga.

I den här verksamhetsberättelsen kan du se våra ansträngningar för att få en mer jäm-
ställd akademi, men också vårt arbete för bättre villkor för universitetslärare och forskare, 
för kollegiala beslutsstrukturer, för att en god arbetsmiljö och rättssäkra anställnings-
processer. Vi vet exempelvis att transparanta processer vid tjänstetillsättningar inte bara 
kvalitetssäkrar utan också gynnar jämställdheten. Vi har bland annat drivit frågan genom 
att skriva brev till landets samtliga rektorer. Men än återstår mycket arbete för att nå en 
jämställd akademi.

SULF hinner mycket på ett år men det är långt kvar till våra mål. På nästa sida kan du ta 
del av Vision 2030 som fastställdes av kongressen 2015. Visionen förenar professions-, 
utbildnings- och forskningspolitiska frågor med villkorsfrågor och utgör grunden för 
SULF:s verksamhet. För att vi ska kunna nå målen måste vi vara många som hjälps åt. Vi 
måste diskutera och fundera, tycka olika och resonera för att så småningom hitta den väg 
som leder oss mot en hållbar akademi. Jag är nämligen fullt och fast övertygad att om vi är 
många som tänker och resonerar kring förbundet och vår verksamhet blir resultatet ännu 
bättre. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla SULF som det bästa och starkaste förbun-
det inom högskolan. För det är vad den fackliga idéen handlar om: Tillsammans.

SULF tillsammans

Mats Ericson 
Ordförande i Sveriges universitetslärare
och forskare
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SULF:s vision 2030  
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Fritt sökande efter ny kunskap
Principen om den akademiska friheten genomsyrar både 
forskning och utbildning. Det innebär att doktorander, 
forskare och lärare fritt kan välja forskningsproblem och 
publicera resultat utan rädsla för repressalier. Det fria 
sökandet efter ny kunskap kräver att universitetslärare och 
forskare är obundna och arbetar för att vidga vetandet i 
mänsklighetens tjänst.

För att förverkliga detta krävs en ändamålsenlig forsk-
ningsfinansiering parat med ett kollegialt styre där veten-
skapligt och pedagogiskt kompetent personal fattar de 
beslut som rör kärnverksamheten. Arbetsvillkor och kar-
riärvägar är jämställda och understödjer det övergripande 
målet om fritt sökande efter ny kunskap. Det innebär att 
anställningar är trygga, att rekryteringar är transparenta 
och att det är enkelt att utbyta idéer och erfarenheter ge-
nom att periodvis arbeta på andra lärosäten, i eller utanför 
Sverige, eller i andra sektorer.

Framtidens akademi kännetecknas av fria tankar och hög 
kvalitet. Tydligast märks detta genom att undervisning och 
forskning i alla sammanhang är integrerade. Studenter-
nas bidrag till forskningen tillvaratas genom akademiska 
samtal med forskningsaktiva lärare och genom ett aktivt 
deltagande i forskning.

Utbildning för framtiden
I en alltmer globaliserad värld med hög grad av utbyte 
mellan lärosäten är betydelsen av internationellt gångbara 
kunskaper och utbildningar allt större. Högskoleutbildning 
ger studenterna en god grund för det livslånga lärandet. 
Kunskaperna är inte bara den enskilda studentens egen-
dom utan en investering i vår gemensamma framtid. 
Därför är all högskoleutbildning avgiftsfri för alla studen-
ter. Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna 
verktygen att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgö-
rande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska 
och tekniska utveckling.

För att skapa detta är undervisningens status hög och 
likaså värderas pedagogisk kompetens högt. Studenter 
ges ett reellt inflytande i utformningen av utbildningen, 

tid med sina lärare och en studentcentrerad pedagogik. 
Sambandet mellan forskning och utbildning är starkt för 
att studenterna ska få en bra utbildning som vilar på veten-
skaplig grund.

För att universiteten och högskolorna ska kunna utbilda 
för framtiden är utbildnings- och forskningspolitiken sam-
manhållen och garanterar en långsiktig finansiering. På så 
sätt skapas också förutsättningarna för kreativitet och en 
god arbetsmiljö. En forskarutbildning av hög kvalitet är en 
förutsättning för att säkra akademins framtid.

Kritisk kraft i samhället
Akademin står för alla människors lika värde och rättighe-
ter. Aktiva och kritiskt tänkande medborgare är grunden 
för en stabil utveckling av ett demokratiskt samhälle. Aka-
demisk kunskapsproduktion sker utan politiska, ideologis-
ka eller ekonomiska lojaliteter och bygger på principen om 
akademisk frihet. Lärare och forskare bidrar till samhälls-
utvecklingen genom att i samspel med omvärlden verka 
som en kritisk kraft i samhället. Oberoende forskare och 
lärare kan fritt publicera nya forskningsrön och uttrycka 
idéer. Högskolans samspel med det omgivande samhället 
bidrar till framtida välstånd. Tillgängligheten är hög 
och det finns forskningsanknuten högskoleut-
bildning i hela landet, vilket också ökar anta-
let studenter från studieovana miljöer.

För att skapa detta krävs autonomi 
för den enskilda läraren och forska-
ren. Det krävs också en jämställd 
högskola med etnisk, geografisk 
och socioekonomisk variation 
både bland studenter och aka-
demisk personal. För att hög-
skolan ska vara en kritisk 
kraft måste det bli lättare 
för lärare och forskare att 
röra sig mellan akade-
min och det omgivande 
samhället.

I mänsklighetens tjänst - Högre utbildning 
och forskning för en hållbar framtid
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I Vision 2030 förenas professions-, utbildnings- och forskningspolitiska frågor med 
villkorsfrågor. Den är ett tydligt ställningstagande från SULF:s medlemmar om hur de 
vill utforma framtidens universitet och högskolor. Visionen konkretiseras och priori-
teras inför varje kongressperiod i en verksamhetsinriktning som slår fast periodens 
viktigaste frågor. 

Verksamhetsinriktningen 2016-2018 fastställdes av SULF:s kongress 2015 och har sin 
grund i SULF:s Vision 2030 i kombination med förbundsstyrelsens politiska bedöm-
ningar. Den identifierar vilka frågor som förbundets politik och verksamhet ska fokuse-
rarpå under innevarande kongressperiod: 1. universitetslärares och forskares anställ-
ningsvillkor och karriär, 2. undervisning samt 3. professionens inflytande.

Verksamhetsinriktningen operationaliseras i sin tur i en årlig verksamhetsplan som 
förenar förbundets alla delar; lokala SULF-föreningar, SULF:s sektioner, förbundssty-
relsen och förbundskansliet agerar tillsammans för förändring. 

Universitetslärares- och forskares anställnings-
villkor och karriärvägar 
 SULF ska under kongressperioden verka för att andelen direkta statsanslag av  
 lärosätenas intäkter för forskning ökas till minst 60 procent. Vidare ska SULF  
 verka för attraktiva arbetsvillkor, att andelen tidsbegränsade anställningar för  
 forskande och undervisande personal halveras och att meriteringsanställningar  
 ger rätt till prövning för tillsvidareanställning.

    ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018

Verksamhet under 2016
Året 2016 dominerades på många sätt av höstens forskningsproposition. SULF arbe-
tade under hela året med att på olika sätt lyfta behovet av en jämställd forskningspro-
position med en transparent och förutsägbar universitetslärarkarriär, att missbruket 
av visstidsanställningar upphör samt att finansieringen av forskning och utbildning 
sker på ett sätt som stöttar detta. Detta påverkansarbete tog sig bland annat uttryck i 
ledare i Universitetsläraren, inlägg på förbundets Facebooksida, pressmeddelanden 
och debattinlägg på förbundets nystartade blogg. Förbundet publicerade dessutom en 
debattartikel (SvD 29/11 2016) i samband med att propositionen släpptes.

SULF:s prioriteringar
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Frågan om den akademiska karriären diskuterades intensivt i sektorn under året, inte 
minst med anledning av utredningen Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär 
för framtiden (SOU 2016:29). Utöver debatt och diskussionsinlägg i frågan arbetade 
SULF nära utredningen, träffade och försåg dem löpande med inspel och fakta. När 
utredningen väl publicerats följdes detta upp med ett intensivt arbete i remissproces-
sen där SULF utöver sitt eget remissyttrande också initierade diskussion med andra 
Sacoförbund, Saco och SUHF. Trots att allt talade för att regeringen skulle föreslå en 
ändring i förordningstexten för att minska möjligheten till missbruk av visstidsanställ-
ningar har någon sådan ändring ännu inte genomförts. 

Ett steg i rätt riktning uppnåddes dock då UKÄ, tack vare SULF:s påverkansarbete, 
numera årligen publicerar statistik över andel visstidsanställda per lärosäte som del av 
sin årsrapport. För att sprida kunskapen om den höga andelen visstidsanställda lärare 
och forskare inom högskolesektorn har förbundet också under året analyserat och pu-
blicerat ny statistik. Informationen har gjorts lättillgänglig via ett interaktivt webbverk-
tyg på www.sulf.se. 

För att komma åt ytterligare en aspekt av missbruket av visstidsanställningar genom-
fördes under våren en kampanj där SULF lyfte vikten av att även korta anställningar 
utlyses och tillsätts i konkurrens. Detta skedde genom brev direkt till lärosätesledning-
arna och uppmärksammades i såväl Universitetsläraren som i förbundets nyhetsbrev. 
Kampanjen ledde till en uppstramning av rutiner kring utlysning av anställningar.

SULF har också under året bistått en forskargrupp på Stockholms universitet som ini-
tierat ett forskningsprojekt om anställningsform, stress och psykisk hälsa. En enkät har 
konstruerats och skickats ut till SULF:s medlemmar.

Under 2016 genomfördes och redovisades den partsgemensamma utvärderingen av 
RALS-T. Inom ramen för detta arbete följdes tre verksamheter upp särskilt och en 
av dessa var Högskolan i Skövde. Eftersom undantaget för högskolan när det gäller 
lönebildning genom lönesättande samtal upphörde 2015-12-31 har det bedrivits ut-
vecklingsarbete under 2016 då det gäller lönebildning med fokus i verksamheter som 
nyligen börjat med arbetet med lönesättande samtal.

I de centrala förhandlingarna under 2016 kom man bland annat överens om att lo-
kala parter på ett enklare sätt ska kunna begära centrala parters stöd vid oenighet om 
arbetstidsfrågor. Vidare kom man överens om att Arbetsgivarverket ska gå igenom 
hur myndigheterna använder möjligheten att tidsbegränsa anställningar enligt an-
ställningsförordningens regler om anställning för enstaka, kortvariga perioder. Denna 
genomgång ska redovisas under våren 2017.

Parterna på det statliga avtalsområdet uttalade en avsiktsförklaring när det gäller 
arbetsmiljön. I överenskommelsen enades parterna om åtgärder som bedöms bidra till 
att motverka och minska sjukskrivningarna inom det statliga avtalsområdet. 



Undervisning
 SULF ska under kongressperioden verka för att undervisningens status höjs och  
 att den pedagogiska kompetensen värderas lika högt som den vetenskapliga. 
 Vidare ska SULF verka för att resurserna till utbildningen förstärks och att sam 
             bandet mellan forskning och undervisning tydliggörs.
    ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018 

Verksamhet under 2016
Förbundsstyrelsen fattade beslut om att tillsätta en expertgrupp i högskolepedagogik 
för att vägleda förbundets arbete med att höja undervisningens status. Gruppen har 
under året sammanträtt för att arbeta fram ett underlag som ska vara vägledande i för-
bundsstyrelsens formulering av politik inom området. Gruppen arbetar med frågeställ-
ningar som: Vad innebär akademiskt lärarskap? Vilka förutsättningar behövs för att 
universitetslärare ska kunna utveckla en undervisning av högsta kvalitet och vad krävs 
för att skapa en bred utveckling av det högskolepedagogiska fältet? 

För att påbörja diskussionen kring det akademiska lärarskapet och utveckla synen 
på högskolepolitik från att enbart handla om kurser eller antal undervisningstimmar 
genomförde SULF tillsammans med SFS ett seminarium om högskolepedagogik i 
Almedalen. Seminariet webbsändes och uppmärksammades i förbundets olika digitala 
kanaler. 

Frågan om undervisningens status diskuterades även då SULF träffade riksdagens ut-
bildningsutskott i juni. Därutöver diskuterades SULF:s Vision 2030 och andra aktuella 
frågor tillsammans med utskottet.

Under hösten beslöts att tillsatta ytterligare en expertgrupp, denna gång med fokus 
på en översyn av resurstilldelningssystemet under rubriken ”Vart tar pengarna vägen”. 
Målsättningen är att expertgruppens genomlysning ska bidra till att förtydliga och 
samordna förbundets politik inom området. Arbetet beräknas slutföras under 2017.
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Professionens inflytande
 SULF ska under kongressperioden verka för att försvara och utveckla den aka- 
 demiska friheten för att stärka professionen, förbättra arbetsmiljön och öka   
 jämställdheten inom akademin. Vidare ska SULF verka för en utveckling av 
 kollegial ledning och styrning inom akademin.

    ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018

Verksamhet under 2016
Under våren sammankallades en extra kongress för att besluta om ett möjligt namnby-
te för förbundets del. Syftet med namnbytet är att tydliggöra att förbundet represente-
rar såväl universitetslärare som forskare och öka förbundets attraktivitet för medlems-
grupper som annars inte identifierar sig som universitetslärare. Extrakongressen beslöt 
att förbundet ska byta namn till Sveriges universitetslärare och forskare. 

För att möjliggöra att förbundet blir mer attraktivt för doktorander initierades ett när-
mare samarbete mellan SULF:s doktorandförening och SULF:s förbundsstyrelse. Mål-
sättningen är att förbundets verksamhet och framtoning ska utvecklas som ett resultat 
av detta samarbete. Som ett resultat av detta kommer förbundet att prioritera insatser 
som leder till ökad rekrytering av doktorander under 2017. Förbundet genomförde 
även tillsammans med andra Sacoförbund ett seminarium om breddad rekrytering 
till forskarutbildningen under Sacoarrangemanget akademikernas högskolepolitiska 
forum. 

SULF beslöt att konsekvent göra en jämställdhetskonsekvensanalys av allt arbete för 
att tydliggöra behovet av en jämställd högskola och för att bidra till utvecklingen av 
en sådan. Det innebar att de remisser och utlåtanden som förbundet under året har 
författat också har innehållit en jämställdhetsanalys. SULF har också lyft frågan genom 
att skriva debattartiklar, uppmärksamma riksdagens utbildningsutskott, delta i och 
moderera andras seminarier i frågan samt under Almedalsveckan själva arrangerat ett 
seminarium om jämställdhet tillsammans med SUHF och Nationella sekretariatet för 
genusforskning. Fokus på SULF-dagen 2016 var en jämställd högskola.

Kollegialitetens roll och nytta diskuterades ihärdigt såväl inom förbundet som i media 
under året. Förbundet inledde vid höstens ordförandekonferens ett förbundsinternt 
arbete för att formulera förbundets ställningstaganden i frågan. Detta arbete fortsätter 
under 2017. Vikten av respekt för professionens kunskap och kollegialitetens funktion 
i akademin var synnerligen tydligt i SULF:s remissvar till ”Utvecklad ledning av uni-
versitet och högskolor ” (SOU 2015:92). I dagsläget har regeringen inte vidtagit några 
åtgärder med anledning av utredningens förslag. 

Utöver SULF:s ombudsmäns återkommande arbete för en bättre arbetsmiljö utveck-
lade förbundet under året en arbetsmiljökurs för förtroendevalda för att stärka arbetet 
för lärarnas och forskarnas autonomi. SULF har även, genom Saco-S, drivit fram en 
partsgemensam arbetsmiljöundersökning bland statsanställda. 
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SULF:s internationella arbete
Samarbete med andra länders fackliga organisationer är avgörande för att säkra aka-
demisk frihet, goda arbetsvillkor och universitetslärares och forskares professionella 
autonomi världen över. SULF samarbetar med ett antal andra fackliga organisationer 
i olika delar av världen både för att bättre kunna påverka utvecklingen inom högskole-
sektorn i Sverige och för att kunna uppfylla målen för vårt internationella arbete.

SULF är medlem i Education International (EI) för att kunna påverka utvecklingen av 
högre utbildning och forskning på världsnivå och för att tillägna oss kunskap. EI är en 
paraplyorganisation för fackförbund inom områdena utbildning och forskning, från 
förskola till universitet. EI har 401 medlemsorganisationer i 171 länder och är organise-
rat efter världsdelar. Tillsammans representerar EI ca 30 miljoner medlemmar. Kon-
gress hålls var fjärde år.

Verksamhet under 2016
SULF:s internationella samarbeten och påverkansarbete har under 2016 bedrivits på 
såväl det nordiska och europeiska området som på världsnivå. Vid det nordiska mötet i 
juni stod SULF:s isländska systerorganisation värd. Mötet antog en gemensam resolu-
tion baserad på SULF:s vision. I övrigt diskuterades frågor som arbetsvillkor, löner, 
universitetens styrning och rekrytering. SULF var representerat med både förtroende-
valda och tjänstemän.
 
På den europeiska nivån har SULF genom sitt medlemskap i Education International 
(EI) och European Trade Union Committe for Education (ETUCE) varit representerat 
med en ledamot i Higher Education and Research Standing Comittee (HERSC). De 
frågor som har diskuterats där har bland annat varit portabla pensioner, karriärvägar 
för yngre forskare, kvalitetsfrågor och hur vi tillsammans kan driva frågan om att skapa 
en mer stöttande miljö för forskare och universitetslärare.  SULF har också represente-
rat ETUCE i den sociala sektorsdialogen för högre utbildning inom EU samt moderni-
seringsagendan för högre utbildning och i Bologna Follow Up Group (BFUG) working 
group on implementation. 
 
I november hölls den fackliga världskonferensen för högre utbildning och forskning, 
FHERC i Accra i Ghana. SULF anordnade tillsammans med flera nordiska organi-
sationer ett seminarium om jämställdhet i den akademiska karriären. Förbundet var 
representerat med vice ordförande och chefsutredare.
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SULF är en organisation skapad av och för akademiska lärare och forskare. I SULF står 
medlemmen i centrum. Det är en medlemsstyrd organisation som både består av och 
leds av sina medlemmar. Förbundets bas är medlemmarnas engagemang och intresse 
för både professionsfrågor och villkorsfrågor som drivs via professionsföreningar och 
SULF-föreningar. Att finnas nära medlemmarna mitt i deras dagliga verksamhet ger 
förbundet möjlighet att se trender och tendenser i lärosätenas verksamhet på ett tidigt 
stadium samt att vara både samtalspartner och kunskapskälla. Detta sammantaget ger 
goda möjligheter att påverka och förbättra villkoren för medlemmarna.

SULF-föreningar
SULF-föreningarna är hjärtat i förbundets verksamhet och är den del av organisationen 
som erbjuder den dagliga interaktionen med majoriteten av förbundets medlemmar. 
Under 2016 hade förbundet ett 30-tal SULF-föreningar och ett 10-tal kontaktperso-
ner vid landets olika lärosäten. Kontaktpersoner förekommer vid de lärosäten där  en 
SULF-förening ännu inte har bildats.
 
Några exempel ur de lokala SULF-föreningarnas verksamhet 2016:

SULF/Göteborg
Det har i vissa avseenden varit ett udda år där Göteborgs universitet flera gånger synts 
i pressen kring felaktiga anställningar. Vi som fackförening vill självfallet att arbets-
givaren följer reglerna och utlyser alla tjänster samt att tjänster skall erhållas genom 
förtjänst och skicklighet. Som statsförvaltning skall Göteborgs universitet agera på ett 
etiskt korrekt sätt, vilket vi uppmärksammade i en debattartikel i GU-journalen. 

2016 var också året när alla våra medlemmar tillämpade lönesättande samtal. För en 
del innebar det inte någon större skillnad medan för andra har det upplevts som en stor 
förändring. Tyvärr kan vi som fackliga förhandlare konstatera att det funnits arbetsgi-
varerepresentanter som inte förstått den nya modellen och det ligger ett stort ansvar på 
arbetsgivare och oss som facklig organisation att fortsättra och förbättre utbildningsin-
satserna kring den nya lönemodellen. Det har spridits en del felaktiga myter om löne-
sättande samtal som är viktiga att avfärda, som att fackföreningarna inte längre kan 
påverka lönerna och att det är slutlönen som räknas och inte prestationen under året.  

SULF/Göteborg har också under året arbetat med olika informationssatsningar, bland 
annat föreläste SULF:s chefsutredare Karin Åmossa på SULF-dagen om en jämställd 
akademi. 

SULF nära dig

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
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SULF/Gävle
SULF-föreningens styrelse vid Högskolan i Gävle hade under 2016, förutom ett stort 
antal styrelsesammanträden, ett ordinarie medlemsmöte, ytterligare ett medlemsmöte 
i samband med SULF-dagen och ett doktorandseminarium. Doktorandseminariet 
genomfördes i april och leddes av SULF:s doktorandförenings ordförande Anna Ilar. 
Ordinarie medlemsmötet anordnades i maj och leddes av SULF:s ombudsmän Jennie 
Ramic och Maria Mattiasson där aktuella fackliga frågor lyftes. 

SULF-dagen anordnades på Högskolan i Gävle den 6 oktober med deltagande av Lis-
beth Klang från SULF:s kansli i Stockholm och Åsa Selander från Förenade Liv. Temat 
för dagen var återigen ”Frukost med facket”. Ett reportage gjordes av SULF och bilder 
lades ut på Universitetslärarens hemsida. Ordinarie årsmöte genomfördes 18 oktober 
och Maria Savela utsågs som ny ordförande efter avgående Lasse Ekstrand. Lasse av-
tackades efter två framgångsrika år som ordförande och efter en lång tid som ledamot i 
styrelsen. 

2016 har för Saco-S/SULF-styrelsen varit ett år där en mängd fackliga frågor drivits. 
Medlemmar har i en ökande utsträckning kontaktat styrelsen, vilket kan tolkas som 
att föreningen åtnjuter gott förtroende och hög legitimitet. SULF-ledamöterna har i de 
fora där de möter arbetsgivare och medlemmar, alltid med sig SULF:s ställningstagan-
den i professions- och villkorsfrågor för att vara en stark och inflytelserik fackförening 
vid Högskolan i Gävle. Föreningen har idag 235 medlemmar vilken är en ökning med 
15 medlemmar och arbetet fortsätter kontinuerligt för att öka medlemsantalet. 

”Verksamhetsåret 2016 för Saco-S/SULF-föreningen på Högskolan 
i Gävle innebar fortsatt framgångsrikt arbete med medlemsrekryte-
ring och engagemang i många frågor för medlemmarnas bästa.”

             Kjell Ekström, vice ordförande i SULF styrelsen
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Lund

Trollhättan Skövde

Borås

Sundsvall

Beckmans Designhögskola

Blekinge tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Skövde

Högskolan Kristianstad

Högskolan Väst

Karlstads universitet

Karolinska Institutet
Kungl. Tekniska högskolan, KTH

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Malmö högskola

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Röda Korsets Högskola
Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Umeå universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

SULF:s lokalföreningar under 2016
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SULF:s ordförandekonferens
SULF:s årliga ordförandekonferens är ett viktigt forum för mötet mellan förbundets 
olika förtroendevalda ledare för att få en väl fungerande, samlad och gemensam verk-
samhet. Det skapas dialog mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningsordförande som 
ger ett stöd i lobbyarbetet och underlättar föreningarnas arbete med verksamhetsplaner. 
Ordförandekonferensen ger också möjlighet att till bygga nätverk och ge erfarenhetsut-
byte mellan föreningarna. 

I september bjöd förbundsstyrelsen in ordföranden från SULF:s professionsföreningar 
och lokalföreningar till ordförandekonferens. Många aktuella frågor stod på agendan, 
med huvudfokus på vision-verksamhetsinriktning-verksamhetsplan och medlemsrekry-
tering. En workshop om Kollegialitet 2.0 arrangerades och SULF-föreningarna informe-
rade om aktuella frågor från respektive lärosäte och några berättade om SULF-aktiviteter 
under året som inspirerande exempel. Dagen avslutades med att Karin Röding, stats-
sekreterare på utbildningsdepartementet, gick genom aktuella frågor på den politiska 
dagordningen.

SULF:s professionsföreningar
SULF:s fyra professionsföreningar: SULF:s doktorandförening, SULF:s professorers 
förening, SULF:s universitetsadjunkters förening och SULF:s universitetslektorers och 
forskares förening - arbetar med att driva professionsspecifika frågor samt med medlems-
rekrytering för den medlemskategori de representerar. 

SULF:s doktorandförening, SDF
Under 2016 hade SULF:s doktorandförening, SDF, ett särskilt fokus på särskilt utsatta 
grupper av doktorander. Fokus i verksamheten låg på utländska doktorander och dokto-
rander som mår psykiskt dåligt på grund av sin arbetsmiljö. 

Anställningsvillkor och karriärvägar
Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare: SDF bidrog till SULF:s re-
missvar angående utredningen Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga fors-
kare genom att uppmärksamma att det behövdes ett tillägg om utländska doktoranders 
situation avseende uppehållstillstånd och medborgarskap. SDF och SFS-DK publicerade 
en debattartikel i Curie med titeln: Äntligen förbättras villkoren för doktoranderna!

Karriärvägar efter disputationen: SDF anordnande i juni en nationell kontaktdag för 
fackligt intresserade doktorander. Temat var karriärvägar inom och utanför akademien. 
Föreläsare var SULF:s förhandlingschef Robert Andersson, KTH:s yngsta professor 
Sebastiaan Meijer och karriärcoach Tina Persson. Dagen avslutades med ett mingel och 
erfarenhetsutbyte. 
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Psykosocial arbetsmiljö: SDF initierade ett seminarium på temat mental hälsa hos stu-
denter och doktorander ihop med Saco studentråd som hölls den 16 september på Lunds 
universitet, i samband med Sacos rekryteringskampanj i Skåne. Dagen blev väldigt lyckad 
med ca 40-50 deltagare. Föreläsare var Kristin Öster (Saco Studentråds ordförande), 
Emma Nilsson (Studentombudsman Lunds universitet), Alexandra Popovic (Doktorand-
ombudsman Lunds universitet) och Karin Fristedt (utredare i arbetsmiljöfrågor på Saco). 
Dagen avslutades med en paneldebatt där också Charlie Eriksson (grundare av AldrigEn-
sam) deltog. Seminariet sändes live via SDF:s Facebooksida.

Professionens inflytande
Ett förbund för doktorander: SDF ökade samarbetet med förbundsstyrelsen för att upp-
fylla SULF:s mål om att profilera sig som ett förbund för doktorander.  Möten hölls under 
året med förbundsstyrelsen, förbundsdirektören, chefsutredaren samt kommunikations-
chefen för att koordinera SULF:s arbete med doktorandfrågor. Bland annat diskuterades 
behovet av doktorandrepresentation i lokala styrelser, rekrytering av fler doktorander till 
SULF och informationsmaterial riktat till existerande och framtida doktorandmedlem-
mar.

SDF hade under 2016 som mål att bidra till det lokalfackliga arbetet. Styrelsen hade ett 
möte med delar av Mittuniversitetets  SULF-förening och enskilda ledamöter höll föreläs-
ningar med rekryterande och informerande syfte vid Malmö högskola,  Högskolan i Gävle 
och Högskolan Dalarna. För att öka informationsutbytet med lokala SULF föreningar 
började SDF att göra mailutskick till huvudsakligen lokalfackligt engagerade doktorander 
eller personer som arbetar med doktorandfrågor. 

Doktorandspegeln
SDF gav under året input till frågor som borde analyseras i Doktorandspegeln. I samband 
med att rapporten publicerades fick SDF bland annat två tillfällen att kommentera resul-
taten i Sveriges Radio. 

Utländska doktorander
SDF bedrev under 2016 ett omfattande påverkansarbete med att förbättra utländska 
doktoranders möjlighet till folkbokföring, uppehållstillstånd och medborgarskap. Detta 
skedde dels med samarbeten inom förbundet men också genom att nå olika målgrupper 
via debattartiklar (i Universitetsläraren, The Local och i UNT) och via Facebook. SDF 
poängterade också utländska doktoranders villkor i remissvar till karriärutredningen. Vi 
påverkade Saco Studentråds politiska program till att belysa dessa frågor mer genom att 
de inkluderade ett helt nytt stycke om att ta till vara på internationell kompetens.

SULF:s universitetsadjunkters förening, SUAF 
SUAF har under året 2016 bland annat arbetat mycket med adjunkters anställnings-
villkor och förutsättningar i undervisningen. SUAF noterar flera tendenser såsom att 
förutsättningarna för anställning av adjunkter skiftar mycket mellan olika utbildningar 
men även mellan olika lärosäten. SUAF har därför kartlagt arbetstidsavtal och undersökt 
förekomst av utannonserade tjänster riktade mot adjunkter. Vi i SUAF har även disku-
terat effekter av de meriteringsvägar som föreligger. Vi ser en viktig uppgift i att följa 
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utvecklingen på lärosätena och analysera de tendenser som finns till förändring. Vi har 
särskilt kunnat fördjupa våra diskussioner under vårt internat på Djurönäset och vi avser 
att kunna arbeta mer framåtsyftande för att klarlägga adjunktens ställning i teori och 
praktik.

”SUAF:s viktigaste arbetsuppgift under året har varit att förstå hur 
olika förutsättningar adjunkter i Sverige har både då det gäller att 
genomföra ett bra arbete samt utveckla sin kompetens ” 

   Michael Svedemar, SUAF:s ordförande.

SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF
Under 2016 hade ULF-sektionen tre sammankomster, två under våren och en under hös-
ten. Under den treåriga mandatperioden kommer ULF-sektionen att fokusera sitt arbete 
på att bevaka förhållandet mellan undervisning, forskning och administration i tjänsten 
för ULF-sektionens medlemsgrupper, samt bevaka och verka för utvecklingen av attrak-
tiva och förutsägbara karriärvägar för ULF-sektionens medlemsgrupper.

Under 2016 fokuserade sektionen på professionens inflytande med avsikt att skapa 
opinion för professionaliteten och den akademiska friheten. Under sammankomsterna 
har ULF arbetat med att färdigställa ett frågeformulär som ska skickas ut till de lokala 
fackstyrelserna på de olika lärosätena. 

SULF:s professorers förening, SPF
SPF har planerat att genomföra en enkät bland alla professorer anslutna till SULF vad 
gäller arbetsförhållanden och tid för forskning i tjänst. Detta kommer att stödja bland an-
nat arbetet med en debattartikel samt även utarbetandet av ett policydokument vad gäller 
professorernas roll. Förutom att enkät planeras skickas ut till alla professorer anslutna till 
SULF planerar SPF också att involvera SULF:s lokala professorsföreningar i arbete med 
policydokument. Mycket av detta arbete kommer att genomföras under 2017 och 2018, 
på grund av fördröjningar på grund av skifte av ordförande för SPF centralt. 

Arbete i SPF:s lokala föreningar har dock fortsatt livaktigt till exempel i Umeå, med 
föredrag och diskussion bland annat runt Macchiariniaffären och forskningsetik. SPF 
centralt noterar dock att lokala professorsföreningar under bildande behöver bättre stöd 
och integration med SULF både lokalt och centralt, varför t ex arbete med att involvera 
lokala professorsföreningar runt policy har föreslagits från SPF:s håll. SPF noterar också 
behovet av att organisera tvärgående mellan professionsföreningarna i alla fall på central 
nivå, samt behovet av att förbundsstyrelsens verksamhetsinriktningar även avspeglas för 
professionsföreningarna.
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Vad går medlemsavgiften till?
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Beslutande organ

SULF:s styrelse 
Arbetsutskott
Ordförande Mats Ericson (professor, KTH), 1:e vice ordförande Håkan Lindkvist 
(universitetslektor, Umeå universitet), 2:e vice ordförande Lars-Åke Lööv (universitets-
adjunkt, Lunds universitet) och 3:e vice ordförande Helén Persson (doktorand, Lunds 
universitet). 

Ledamöter
Lars Abrahamsson (postdoktor, KTH), Bengt Aspvall (professor, Blekinge tekniska 
högskola), Christer Gardelli (universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet), Magnus 
Gustavsson (universitetsadjunkt, Stockholms universitet), Ummis Jonsson (universitets-
adjunkt, Mittuniversitetet), Ingmarie Mellenius, (universitetslektor Umeå universitet), 
Karin Larsson (professor, Uppsala universitet), Jeanette Lindberg (doktorand, Göteborgs 
universitet), Mats Nilsson (universitetslektor Karlstads universitet), Krzysztof Marciniak 
(universitetslektor, Linköpings universitet), Christina Romlid (universitetslektor, Hög-
skolan Dalarna).
 
Suppleanter
Mikael Johansson (utbildningsledare/forskare, Göteborgs universitet), Marie-Louise 
Österlind (universitetslektor, Högskolan i Kristianstad), Carina Keskitalo (professor, 
Umeå universitet), Robert Sandberg (universitetslektor, Södertörns högskola), Annika 
Blekemo (universitetsadjunkt, Stockholms universitet).

Revisorer
Beatrice Söderberg (auktoriserad revisor) med Therese Kjellberg (auktoriserad revisor) 
som suppleant, Anders Grundström (förtroendemannarevisor) med Mats Cedervall som 
suppleant. 

SULF:s arvodesnämnd
Sammankallande Kirsi Höglund (Uppsala universitet), Rikard Lingström (Formas) och 
Martin Selander (Göteborgs universitet).

Valberedning
Sammankallande Kirsi Höglund (Uppsala universitet), Inger Ekman (Umeå universitet), 
Jokka Flaming-Rinne (Mittuniversitetet), Johan Modée (Malmö högskola), Anna Dåder-
man (Högskolan Väst) och Mikael Åsman (Blekinge tekniska högskola).

SULF:s förhandlingsdelegation
Ordförande Håkan Lindkvist (Umeå universitet), Anders Grundström (Uppsala uni-
versitet), Anqi Lindblom-Ahlm (Stockholms universitet), Carina Theen (Högskolan i 
Borås), Christina Romlid (Högskolan Dalarna), Krzysztof Marciniak (Linköpings uni-
versitet), Martin Selander (Göteborgs universitet), Mats Cedervall (Lunds universitet) 
och Tobias Otterbring, (Karlstads universitet).
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SULF:s remissvar 2016

Remiss 

Från Utbildningsdepartementet:
Rapporten Research quality evaluation 
in Swede - FOKUS

Från Utbildningsdepartementet:
Utvecklad ledning av universitet och 
högskolor

Från Utbildningsdepartementet:
Trygghet och attraktivitet - en forskar-
karriär för framtiden

SULF:s yttrande

SULF avstyrker bestämt förslaget om att 
genomföra FOKUS och att fortsatt om-
fördela basanslagsmedel baserat på olika 
sorters lärosätesutvärderingar. Veten-
skapsrådet (VR) fick av den förra reger-
ingen uppdraget att utreda en modell 
för resursfördelning till universitet och 
högskolor innefattande sakkunniggransk-
ning av forskningens kvalitet och relevans. 
SULF ställer sig kritisk till idén. 

SULF avstyrker utredningens förslag. 
Efter autonomireformen 2011 har stora 
delar av lagstödet för kollegialt inflytande 
tagits bort och det är nu upp till varje 
lärosäte att avväga formerna för styrning. 
New Public Management har fått en stor 
genomslagskraft inom de svenska läro-
sätena och en effektivitetsiver i form av 
styrning av forskningsanslag, utbildnings-
innehåll och utvärderingar har inneburit 
att de professionella tappat makt och 
kontroll över det som är deras specialist-
kompetens, forskning och undervisning. 
De flesta lärosäten styrs inte kollegialt, de 
toppstyrs. Universitet är inte företag och 
ska inte drivas som företag.

SULF välkomnar förslaget att alla meri-
teringsanställningar ska ge rätt till pröv-
ning för tillsvidareanställning och att det 
nu tydliggörs i skrivningen att syftet är att 
den meriteringsanställda ska meritera sig 
både vetenskapligt och pedagogiskt.
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Från Universitetskanslersämbetet:
Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i 
svensk högskola 

 

Från Utbildningsdepartementet 
Redovisning av regeringsuppdrag till 
vetenskapsrådet att justera modellen 
för indikatorerna vetenskaplig produk-
tion och citeringar som underlag för 
resursfördelning 

Från Saco
Begränsningar i föräldraförsäkringen 
för föräldrar som kommer till Sverige 
med barn

SULF har ingenting principiellt emot 
att lärosäten utvecklar MOOC:s. Men i 
dagsläget har vi svårt att se hur man ska 
kunna motivera att ordinarie anslagsmedel 
används för att finansiera en ny form av 
utbildning som inte har förutsättningar att 
hålla samma höga kvalitet som ordinarie 
högskoleutbildning. Syftet med att använ-
da anslagsmedel för att utveckla MOOC:s 
är dessutom oklart i UKÄ:s rapport.  Den 
ordinarie högskoleutbildningen är redan 
svårt underfinansierad och SULF motsätter 
sig därför att anslagsmedel används för att 
anordna MOOC:s. 

Förbundet anser att lärosätenas basanslag 
ska utgöra en långsiktig grund för verk-
samheten och inte utsättas för konkurrens. 
Efter de senaste årens diskussioner inom 
förbundet har vi landat i ståndpunkten att 
helt avstyrka ett system som kopplar ut-
värderingar till resurser. SULF anser inte 
att Sverige ska välja mellan pest och kolera 
utan helt freda basanslagen från den här 
typen av konkurrens. 

SULF som organiserar lärare, forskare och 
doktorander, har gått igenom förslaget uti-
från hur det kan komma att påverka dessa 
grupper och då såväl de som kommer till 
Sverige direkt från annat land som de som 
under en tid bor utomlands för att sedan 
återvända hit. Vi har också funnit skäl att 
kommentera en besvärande problematik 
som redan finns och som drabbar tillre-
sande icke EU-medborgare som under en 
tid får vänta på nytt uppehållstillstånd och 
som under denna tid har rätt att bo och ar-
beta i Sverige, en grupp som på ett orimligt 
sätt skulle kunna drabbas av det nu lagda 
förslaget.
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Förutom fackliga utbildningar genomför vi också särskilda temakurser. Följande tema-
kurser har anordnats: Organisatorisk och social arbetsmiljö, Utlysning, inlasning och 
företrädesrätt samt Arbetstidsavtal för lärare, dessa temakurser lockade totalt 154 delta-
gare. 

I samband med SULF:s ordförandekonferens påbörjades arbetet med att utveckla 
kursutbudet för SULF-förtroendevalda. En baskurs med allt från förbundskunskap till 
opinionsbildning och rekrytering ska utgöra grunden och kompletteras med faktatunga 
kurser knutna till förbundets verksamhetsinriktning och politiska mål.

Nytt, överskådligt avgiftssystem
Under året har ett nytt avgiftssystem tagits fram, vilket började gälla den 1/1 2017. Syftet 
med det nya avgiftssystemet är att medlemmarna ska uppleva systemet som överskådligt, 
begripligt och rättvist, samtidigt som medlemmar med reduktion ska känna att förbun-
det bryr sig om dem. Alla som har anställning (oavsett tjänstgöringsgrad) betalar hel 
avgift. Medlemmar med reducerad avgift får den tidsbegränsad. 

Snabba fakta om SULF

”Viktigt och bra tema, men svårt att jobba med lokalt på egna läro-
sätet. Det bästa är att få input och dela erfarenheter från kollegor 
och SULF.”

En av kursdeltagarna på temakursen om Arbetstidsavtal skriver i 
sin utvärdering

123

Fackliga utbildningar
Inom statlig sektor ansvarar SULF för utbild-
ningen av Saco-S-förtroendevalda på de myn-
digheter där SULF är kontaktförbund enligt 
Saco-S arbetstagarnyckel. Ett stort antal förtro-
endevalda genomgår årligen förbundets fackliga 
utbildning. Behovet är stort då regelverken 
kring universitet och högskolor förändras ofta 
och kan vara komplicerade, SULF satsar mycket 
på den fackliga utbildningen, under året har nio 
fackliga kurser genomförts 
med totalt 123 deltagare. 

9
kurser

deltagare
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Den mest lästa artikeln på webben under året var ”Lundaprofessor avskedas efter 
frånvaro” som hade närmare 9.500 sidvisningar. Under året skickades nitton nummer 
av nyhetsbrevet ut. Tidningen har fortsatt att befästa sin ställning som forum för hela 
högskolesektorn och Universitetslärarens krönikör Anna Tyllström vann i april Fackför-
bundspressens journalistpris för bästa kommenterande text 2015.

Digital kommunikation
Förbundet har under året skickat ut digitala nyhetsbrev, bland annat medlemsbrevet 
SULF-Nytt på både svenska och engelska vid sju tillfällen. Därutöver har månadsbrev till 
SULF-förtroendevalda samt till Saco-S förtroendevalda gått ut vid nio tillfällen. SULF 
har ökat sin närvaro i sociala medier och haft totalt 179 inlägg på Facebook och vid års-
skiftet var det 682 personer som gillade SULF:s sida.

Rekrytering
SULF:s kongress 2015 beslutade om en inriktning för förbundets rekryteringsarbete 
2016-2018 ”Tillsammans för en bättre högskola” Ledorden för verksamhetsperiodens re-
kryteringsarbete är mod, gemenskap och kraft. Ur inriktningen för SULF:s rekryterings-
arbete framgår även att förbundet bör arbeta med förstärkt stöd till förtroendevalda, 
årlig återkommande SULF-dag, utveckling av rekryteringsmate-
rial och nya arbetsformer på rekryteringsområdet. 

SULF har under året arbetat aktivt med medlemsrekrytering. 
Det lokala rekryteringsarbetet har bedrivits med oförminskad 
styrka ute på lärosätena via lokalföreningarna, både i form av 
lokala aktiviteter, rekryteringsutskick och affischering, även 
regionsamarbetet mellan de olika SULF-föreningarna har tagit 
fart.  
 
Ett direkt resultat av rekryteringsarbetet är 1 500 nyinträdda 
medlemmar. Det totala antalet medlemmar uppgick vid års-
skiftet till 20 692. 1 026 medlemmar valde att lämna förbundet, 
främst på grund av pensionering och arbete utanför vårt rekryteringsområde. 

I juni lanserades den nya SULF-webben med syfta att vara både medlemsvårdande och 

95008
nummer

sidvisningar

Universitetsläraren – SULF:s förbunds-
tidning
Universitetsläraren har under 2016 utkom-
mit med åtta nummer. Tidningen har en egen 
webbplats, universitetslararen.se, där nyhe-
ter publiceras kontinuerligt, ger ut ett digitalt 
nyhetsbrev till medlemmar och prenumeranter 
och finns på Twitter. 

1500
nya medlemmar



24

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

rekryterande. Den innehåller en utbyggd faktabank som är öppen för alla på både svenska 
och engelska. Ett viktigt inslag är Rekryteringshandboken, ett verktyg i rekryteringsarbetet 
för förtroendevalda som både inspirerar och guidar med praktiska råd, tips och mallar för  
rekryteringsarbetet. 

Seminarieserien Working in Sweden har varit mycket efterfrågad under året, totalt har det 
arrangerats vid 13 tillfällen ute på läroätena. Syftet med seminarieserien är både att stärka 
varumärket SULF, vilket på sikt är rekryterande samt bidra till kunskaper om det svenska 
systemet för gruppen tillresta.

SULF-dagen, en årligen återkommande aktivietet, arrangerades för tredje året i rad. Temat 
för SULF-dagen 2016 var jämställdhet och karriär inom akademin. Målsättningen med 
dagen är att skapa möten och samtal om förbundets verksamhet och politik, både med nuva-
rande och presumtiva medlemmar. På SULF-dagen ska den lokala SULF-verksamheten vara 
i fokus. SULF-dagen ska vara en möjlighet för den lokala styrelsen att kunna presentera sin 
verksamhet, samtidigt som det finns informations- och rekryteringsmaterial där hela SULF 
presenterar sig. 

Opinionsbildning
SULF bedriver ett omfattande opinionsarbete. Dit 
hör kontakter med regeringen, riksdagsledamöter, 
universitets- och högskoleledningar och press. Som 
tidigare nämnts, genomfördes bland annat två välbe-
sökta seminarier under Almedalsveckan. 

Mediegenomslag 
Under året omnämndes SULF i medierna 44 gånger. 
Representanter för SULF skrev 12 debattartiklar. 
Ett pressmeddelande skickades ut i samband med 
forskningspropositionen den 28 november, Dödläge i 
svensk forskningsfinansiering. 

12
debattartiklar 44

omnämnanden

”Jag hoppas kunna ta del av inkomstförsäkringen om jag skulle 
bli arbetslös, och utöver det att få stöd av SULF om något problem 
skulle uppstå i förhållandet till min arbetsgivare. Även medlemsra-
batterna kan vara intressanta för mig.”
  Förväntningar på medlemskapet från en ny medlem
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Medlemskåren 2016 i siffror

20 692
medlemmar

48,5 procent 
är kvinnor

9,3 procent är 
pensionärer

Medelåldern 
är 51 år

47,1 procent är 
helbetalande 
enkelanslutna
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